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ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO  
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2002  

POSSE DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

BIÊNIO 2002/2004  

As quinze horas do dia três de abril do ano dois mil e dois, na sala de Sessões 
Plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Senhor ~finistro Paulo Costa 
Leite, foi aberta a Sessão. Presentes os Senhores ivfinistros Antônio de Pádua Ribeiro, NHson 
Naycs, Edson Vidigal~ Garcia Vieira~ Fontes de Alencar', Sálvio de FigueJredo, Barros Monteiro, 
Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, .Milton Lui7, PerClra, Cesar Asfor 
Rocha, Ruy Rosado de Aguiar. Vicente LeaJ~ Ari Pargcndler, José De1gado, José Arnaldo. 
Fernando Gonçalves~ Carlos Alberto Menc7,cs Düetto j Fdix Fischcr, Nd!r Passarinho Junior, 
Gjlson Dipp, Hamilton Carvalhido, Jorge Scartczzioi, Eliana Calmon, Francisco Falcão, Nancy 
Andrlghi, Castro Filho~ Laurirn Vaz, Paulo Medina e Luiz Fux. Ausentes. por encontrar-se 
'icenciado, o Senhor Ministro Paulo Gallotti e justificadamente, o Senhor Mini"tro Franciulli 
Netto. 

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): 
Declaro aberta esta sessão solene do Superior Tribunal de Justiça destinada a empossat os 
ernlnentes f..,tinistros Nilson Vital Naves e Edson Carvalho Vidigal nos cargos, respectivamente, 
de Presidente e Vice-Presidente desta ('Arte, eleitos para o biênio 2002/2004, de acordo com o 
arts. 10, 10(;i$o H~ e 17 do Rebrimento ImernQ desta Corte. 

Con\'ido os presentes a ouvírem, de pé, o Hino Nacional Brasileiro, que será 
entoado pelo Madrigal da El'cola de Música de Brasília. 

(Execução do Hino l':'acional Brasileiro) 

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): A hora 
é de quem chega, Peço licença apenas para agradecer. Está no verso de Fernando Pessoa que o 

;" homem sonha, Deus quer e a obra mu:cc. Agradeço ao Pai, que quis, e a todos quantos 
estiveram ao meu lado, confiando c estimulando, nesta e4<1ustiva mas edificante caminhada que 
ora se encerra, Agradeço cspc("j.umente a Vossa!' Excelênci<1s, Senhores Minisuos, aos 
servidores da Casa e aos Magistrados do Brasil. 

Aos nQv'os dirigentes desw Tribunal, eminentes Ministros Nilson Naves c Ed!'on 
Vidigal) desejo pleno êxito, certo de que, depositários das esperanças desta Casa, do Judiciário e 
da Nação, não medirão esforços na incessante 1ut<1 em defesa de um Judiciário forte e 
independente, viga mestra do Estado Democrático de Direito. 

Despeço-me da Presidência do Tribunal da Cidadania e dobro a toga em paz Com a 
minha consciência, o juízo mais severo que temos. De cabeça erguida, sigo novos rumos, com o 
poema do meu conterrâneo Luiz Coronel na minha mente: tlNós somO's os nossos sonhos e as 
lembranças que nos seguem!!, 

Convido o Excelentissimo Senhor Ministro NilsO'n Vítal Naves a prestar o 
compromisoo regimental. 

O SENHOR MINISTRO NILSON VITAL NAVES: '1'rometo bem 
desempenhar os deveres du meu cargo, cumprindO' e fazendo cumprir a Constituição da 
República Federativa do Brasil c as leis do Pais." 
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o SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): 
Convido o Senhor Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça para a lc.irura do 
termo de posse. 

"Termo de Posse do Exce\emissimo Senhor Minisc[Q Nilson Vital Naves, no cargo 
de Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Aos três dias do mês de abril do ano dois mil c 
dois, às guinze horas, na Capital da República Federativa do Brasil, na sala de Sessões Plenárias 
do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os Membros da Corte, sob a presidência do 
Excelcntíssimo Senhor Ministro Paulo Costa Leite, para dar posse, no cargo de Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, ao Excelentíss.imo Senhor Ministro Nilson Viml Naves, eleito para 
o biênio 2002/2004, tendo Sua Excelência prestado o compromisso de bem desempenhar os 
deveres do cargo, e de bem cumprir e fazer cumprir a Constiruição e as leis do País. O presente 
termo vai asúnado pelo Senhor 11:inistro Presidente, pelo empossado e por mim, Rubem 
Süffert, Secretário da Sessão." 

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): 
Declaro empossado o Excelentiss.imo Senhor Ministro Nilson Vital Naves no cargo de 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça para o biênio 2002/2004, e a Sua Excelência 
transmito a d.ireção dos trabalhos. 

O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Convido o 
Vice-Presidente eleito, .Excclentíssimo Senhor Ministro Edson Canalho Vidigal, a prestar o 
compromisso rcglmental. 

O SENHOR MINISTRO EDSON VIDIGAL (VICE-PRESIDENTE): 
"Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constiruição 
e as leis da República Federativa do Brasil." 

O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): O Senhor 
Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça lerá o termo de posse. 

O SENHOR RUBEM SÚFFERT (DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DO TRIBUNAL): 

'Tenno de Posse do Excelentissimo Senhor Ministro Edson Carvalho Vidigal, no 
cargo de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Aos três dias do mês de abril do ano 
dois mil c dois, às quinze horas c dez minutos, na Capital da República Federativa do Brasil, na 
sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os Membros da Corte, 
sob a presidência do Excclentíssimo Senhor Ministro Nilson Vital Naves, para dar posse, no 
cargo de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
Edson Can'alho Vicligal, eleito para o biênio 2002/2004, tendo Sua Excelência prestado o 
compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo, e de bem cumprir e fazer cumprir a 
Constiruição e as leis do País. O presente termo vai assinado pelo Senhor :Ministro Presidente, 
pelo empossado e por mim, Rubem Süffert, Secretário da Sessão." 

O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Declaro 
empossado o Excelentissimo Senhor !vllnistro Edson Can-alho Vidigal no cargo de Vice-
Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



3 9 

Concedo a palavra ao ExceJcnti$simo Senhor Ministro Garcia Vieira, que falará em 
nome do Tribunal. 

o SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Excelentí"imo Senhor Presidente 
desta cúlenda Corte, M'inistro Nilson Naves, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades 
aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores: Nossa. geração está $endo testemunha de-
notáveis acontecimentos, de espetaculares conquistas e íncgáveis a\*anços em todos of; ramos do 
conhL'c1mento humano. Nesta mudança de século e de milênio, a humanidade está 
prescm:aando as pooc-.rQsas conseqüências da globaHzação e o extraordinário avanço da ciência e 
da tecnoJog1a, as notáveis descobertas na genética e na conquista do espaço sideral, 

Desaparecem as distâncias, 05 limites e as barreiras. Os ,,>('res humanos caminham 
céleres rumo às estrelas. Já pisaram na lua e mandaram robôs c nàyCs espaciais para vários 
outros astros. Colocaram cm órbita ::atélitc$ artificiais que se destinam a várias finalidades 
cientificas e a facilitar as comunicações. HOlC, o homem, em gualguer lugar que estiver, fala para 
onde deseja!". E!'te maca:vilho~o mundo noyo da clonagem e das fantásticas descobertas em 
todos 0$ ramm, da ciência está passando por transformações rápidas e profundas com 
poderosos reflexos em toda a humanidade e também no PoderJudiciário. 

Temos de compreender esta rC'.àlidade e avançar para nos tornarmos aptos e capazes 
de atender às exigências desse novo tempo. Terá o Poder Judiciãrio, urgememente, de perceber 
essas mudanças que estão acontecendo na sociedade e em nosso mundo. Não poderá ser 
ultrapassado pelo progresso e ficar no passado. Tedo os seus Juízes de viver e sentir' os no,"'os 
fatos sociais e participar do progresso dos povos e da evolução das nações e de ter condições de 
dar respostas adequadas às novas demandas que jã existem e surgirão como conseqüência... 
dessas enorme~ e fantásticas mudanças. 

Além de atualiÍ'.ado e moderno, tem o Poder Judíciário de ser rápido, eficiente e de 
dar boa prestação jurisdicionaL Tem ele, para se modernizar, de procurar ensinamentos com as 
empresas privadas c de assimilar as modernas técnicas de administração pública. Só assim 
poderá ser lcye, .cipidot eficiente e respeitado pela sociedade. 

Sabemos que, para a realização dessa hcrculea tarefa, seria neccssáno aumentar 
muito o número de Juízes, mas no Brasíl nunca temos a quantidade suficiente de julgadores. 
Uma sotução prática seria c..xit,rir-se de seus magistrados capacidade de trabalho acima da média. 
Para isso é necessário que o juiz bca:slleiro. do presente e do futuro~ seja operoso, decidido, ági~ 
rápido e d~nfunjco, 

Nestes tempos de mudança, nossos Tribunrus devem assum1r papel de 
t.ranscendemaJ importância particlpando, efétivamenre, da Administração Pública, porque é um 
Poder, e, como tal, deve agir} decidindo os destinos de nosso País. Não podem os Tribunais 
Superiores continuar II re<:ebcr a quamidade de processos que vêm recebendo. O Superior 
Tribunal de JUStiça, em 2001, recebeu 176,719 e julgou, no mesmo pcriodo, 198,613. Ê 
inacreditâvd. mas é verdade. Julgamos, no ano passado, quase 200.000 processos, cnguanto a 
Corte Suprema Amcr:tcana ju·ib1'J. cerQl de et:;m processos por ano. Ê um vcrdadeiro absurdo 
submeter seus membros a essa avalanche de processos. l:: daro que isso .. em em prejui7.o da 
qualidade dc suas decisões, e massacra os seus magistrados. E lógico que isso não pode 
continuar assim. Temos que reagir a essa barbaridade. Não tem senúdo o Superior Tribunal de 
Justiça continuar a julgar; de no\'o, a mesma ação, reproduzida em milhares de processos iguais. 

Ú precifiO, urgentemente, adotar-se a súmula com efeito vinculante, inclusive para a 
Administração Pública, detentora do maior número de processos na Justiça brasileira e em 
nossos tribunais. 

A tarefa é f,rlgantesca, mas teremos) nos próximos dois anos, uma adminisu:ação 
capaz de enfrentá-Ia c de vencê-la. Os Senhores Ministros Nilson Nan:s c Edson Vidigal sào 



10 
4 

homens acostumados à luta, bravos, corajosos, determinados. Tal COmO O aço, foram 
temperados no fogo e se tomaram fortes, valentes c capazes de levar esta eolenda Corre à 
eficácia c à modernidade. 

O Senhor Ministro Nilson Navcit perdeu a mãe aos seis anos e o pai aos ooze anos 
de idade. Ainda criança, te,'/,; de enfrentar a vida dura de órfão. Jovem> concluiu O cursO de 
Direito c fez doutorado. Advogou~ roi J'mmOlor l)ublico em São Paulo,. Asse:'<sor no Supremo 
Tribunal Federal e no Poder Executivo. Continuando em sua vertiginosa carrei~ foi nomeado 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos, passou para () Superior Tribunal de Justiça e, agora> 
atingm o clíma.'X de sua extraordinária vida, sendo deito Pre..')idenre desta colenda Corte, É a 
consagração de sua magnífica caminhada para (} sucesso, Temos a inabalável certeZa de que 
Vos~;:a Ex<."'Clência, Senhor Presidente, ao lado de sua querida Adélia c de seus filhos, fará uma 
admtmstração exemplar nesta augusta Casa, 

O Senhor :.\1iniSITO Edson Vidigal é tambêm um vitorioso) um exemplo de vida e de 
nOlávcls conquistas. Profes50f de Direito, poeta, escritor, jornalista, político, asses~or, Ministro 
do Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de Justiça. Sua vida é pontilhada de 
vitória e de sucesso. Será ele um companheiro ideal para o jvUn.iscro Presidente na administração 
desta excelsa Corte. 

Os Senhores MinisITos Nilson Naves e Edson Vidigal têm todas as qualidades do 
Juií'. de que fala o Senhor :Ministro Silvio de Figueiredo. Ambos são m]enrosos~ independentes, 
humanos, compreensivos, fllTIles, cOIajüsos. serenos, dinâmicos, culros~ inteligentes e JUStos. 
São o Jui;.~ do futuro de que faJa Charpentier: 

ti, .. cavalhciro~ hábil para sondar o coração humano, enamorado da ciência e da 
justiça, ao mesmo tempo que insensível às vaidades do (;argo, arguto para descobrir as 
espcrter,as dos poderosos do dinheiro, informado das técnicas do mundo moderno, no ritmo 
desta era nuclear onde as distâncias se apagam e as fronteiras se destroem; onde, enBm, áS 
diferenças entre os homens logo serão simples e amargas lembranças do passado". 

Não poderia encerrar essas palavras sem frisar que o eminente ),fínístro Paulo Costa 
Leite realIzou excdente administração eJ durante rodo o seu mandato, sempre respondeu pronta 
e eficaxmente a todas as agressões sofridas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Poder 
Judiciário. Sua Excelência pode ficar com a consciência tranqüila porque cumpriu, e muito bem, 
o seu dever de Presidente deste sodalicio. 

Obrigndo. 

o SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (pRESIDENTE): Concedo a 
palavra à Doutorá Deb.a Curvello Rocha, Subprocuradora-Geral da Republica, para falar em 
nome do Ministério Público Federal. 

A SENHORA DELZA CURVEllO ROCHA (SUBPROCURADORA-
GERAL DA REPÚBUCA: Excelentlssimo Senhor Ministro Nilson Vital Naves~ Dignissimo 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Excelenrlsslmo Senhor Senador Rrunex Tebet. 
Dignís~imo Presidente do Senado Federal, Excelennssimo SC"nhor Marco Antônio de Oliveira 
Maciel, Digní:>5imo Vicc-Presidente da República, R'lccientíssimo Senhor Doulor Mauricio 
Corrêa, Digníssimo Ministro do Supremo Tribunal Fcdend; ExceJenússimo Senhor Doutor 
Geraldo Brindetro} Digntsstmo Procurador Geral da República> Exce1entiS$lmaS autoridades 
presentes e representadas) Senhoras) Senhores. Como encerramento de simples e saudável 
processo interno, que se descm'olve naturalmente, infenso às inglórias disputas de vaidades 
pessoais, pois comendo em seu cerne o reconhecimento da experiência como fonte legítima de 
acesso ao poder, desénrola-se a renoyaçào periódica da Presidência do Superior Tribunal de 
Jusriça, neSta cerimônia que expressa, em toda a sua plenitude, a natureZa do próprio 1}oder 
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Judiciário: independenre porque se apoia nao RÓ em ordenamento jurídico espc'Cífico, mas com 
perspectivas ç comportamento próprios, distintos das demais instituições políticas. 

Nesse momento, a mani fesração do Ministério Público se faz necessária, porque 
imtituiçâo que exerce função essencial à Justiça, representando, na Corte, a sociedade 
politicamente organizada. 

Essa manifestação se fax obst:rvado procedimento adorado pda atual Chefia do 
J-'JarqJle{. presente o Procurador Geral da República, Chefe do Ministério Público da Uníão e do 
Ministério Público Federal, e por isso, com natun1] assento nesta Colcnda Corte Superior de 
Justiça, é na voz de um dos membros da instltuiçao. que em Seu nome ycm aqui exercendo sua.q 
altas funções, que a sociedade se manifesta. 

Senhor Miru:"tro Nilson Nayes: 
Se considerarmos o período histórico entre o ach'cmo da Nova República e o tempo 

prcsente, podemos afirmar que a sociedade brasileira, não obstante o esforço que vem scndo 
dispensado para diminuir o hiato econômico e social existente noS diversos rincões do país, 
conlinua exposta a vários tipos de abuso - e até mesmo à truculência - o que vem impondo, ao 
Estado~ um ónus ele\"ado l inclusive perante a comunidade internacional. E$sa circunstâncta., 
somada à desconfiança que algumas parcelas da soc1edade nutrem em relação às virtudes do 
modelo que cnvuh'"C' as instituições nacionais, gera insegurança fisiC:a e jurídica. 

Assistimos, na realidade, verdadeira banalização de todas as formas de violência, 
desde a mais expHctta. no cotidiano de nossas cidades> até <1..<; formas mais sutis, presentes na 
exclusão de grnnde parecia da população da economia de consumo. O próprio debate pubitco 
sobre o futuro deste Pais recebe o impacto dessa violência. 

Esse quadro de insegurança jurídica c \,oJência m-as~ o cenário perfeito de uma 
sociedadc que formalmente possui um sistema jurídIco-institucional que consagra liberdades 
mdividuais associadas a dircHos de índole social, mas que ainda se encontra à procura da melbor 
forma de im;trumcntaLtz:Í-los na consrroção efetiva, de um sistema verdadei.ramcnre democrático 
para todos. 

" En/fI! as kú que fl!gem cu Jotiedodes humantJ.J:. bá /.ima que parece "rer 
ma"" preasa ( daro que todas as O/.i/moi. Para que OJ hOl!Jens perma!1ejW11 ou "<e 
tomem citiliZaMs, i preciso que a arle de se oJSlJt'iarem tTfsça e melhore na mesma 
proporfão em qile (1Wtfenla a ig/.ialMde de mndJf(fu,~ " 

Com essa reflexão> Tocqueville adverte claramente que as mudanças socials e 
econômicas necessitam vir acompanhadas do dcsenvoJvimcnw das instituições políticas, sob 
pena de serem essas mudanças, isoladamente consideradas, fatores de instabilidade política e de 
desordem. 

Em conseqüência, neste momento delicado da v.ida nacional, devemos refletir se as 
instituições que estruturam nosso sistema político têm at1llbndo os elevados objetivos que lhes 
são atribuídos. Essa autocritica mostraria a grandeza desses pilares sociais c a confiança que, 
com justiça, a sociedade deposita nelas. A evolução de nossa jo\'cm democracia tem contado 
com esforço entUSiasmado, e por vezes voluntarista, de idealistas que trabalham por uma 
sociedade que se desenvol\"c rumo a um sistema po!itico transparente e socialmcnrc jusro. 

Entretanto~ há ainda, entre nós, rC$quÍClo:> culturais dc época em que a negativa de 
cidadania era a regra, sufocados que foram os direitos e garantias individuais c sociais em nome 
da segutança do Estado. Esse fato, somado ao lento amadurecimento de nossas instituições, faz 
com que nOtemos a adoção, pelo próprío Estado, nas diversas áreas de sua atuação~ de 
princípios dm-ido!ios. seja pela atuação do poder de policia que mascara a realidade e sua 
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finalidade última, seja pela corporificação de instituições que ainda não alcançaram a plenitude 
da noção de interesse público. 

Embora a Constituição de 1988 tenha imposto regras claras e marcos jurídicos 
evidentes por si, a ausência de procedimentos legais ágeis, que prorejam a sociedade sem agredir 
os direitos do cidadão - até constatada sua culpa - e que continuem a protegê-lo, depois dessa 
constatação, com um sistema punitivo ajustado à condição humana - não permüe que cesse a 
insegurança - física e jurídica - que expõe nossa sociedade - e em especial o cidadão - à 
iniciativas voluntaristas, que ao invés de proteger, mostram a fragilidade da cultura básica em 
tomo dos dire.iros individuais em nossa sociedade. 

As Instituições necessitam refletir sobre os principios que informam suas atividades. 
Se procurarem na sabedoria de nossa Constituição, verdadeiro repositório da soberania popular, 
poderão enxergar com clareza os valores que juraram um dia defender. Observarão que a 
"forma" dos atos praticados pelo Estado tcm um conteúdo precioso: o de oferecer garantia ao 
indivíduo, verdadeiro critério que distinbTUc o uso legítimo do poder, do uso ilegítimo. 

Cabe lembrar que a luta pela imposição de limites diante do poder do Estado é 
herança antiga, de diversas tradições juridicas que se desenvolveram simultaneamente. Desde a 
Idade Média, quando temos a elaboração de documentos fundamentais como a Magna Carta, 
passando pelo desenvolvimento do Estado moderno com a centralização e o monopólio da 
produção legislatj\Ta nas mão do rei e a posterior imposição de limites à tal poder por meio de 
"Carras de Direitos" e Constituições, a civilização ocidental tem buscado uma fonna de dotar 
o ,Estado da só quantidade de poder político necessária à consecução dos seus fins. 

O fato é que a l..ci em sentido fonnal, isto é, a nonna jurídica editada e garantida 
pelo Estado, dotada de legitimidade agregada por meio de um processo legislativo, é um 
efetivo meio de controle do poder do Estado. Não somente porque é resultado das 
discussões parlamentares, mas porque a lei deve ser aplicada segundo parâmetros rígidos, 
sem margem para o arbítrio, ou qualquer de forma de interpretação, que não se cinja ao 
critério balizador do que é jurídico e do que é antijurídico. 

Esse controle é o fundamento da liberdade que usufruímos em nosso sistema 
jurídico. Tal liberdade se eonsubstancia na possibilidade de exiginnos do Estado uma série 
de abstenções que significam em última instância o cuidado em não se impor ao cidadão 
ônus superior ao nunimamente necessáno. 

Vale lembrar que a idéia de Estado de Direito foi construída em tomo de valores e 
princípios que eoncretjzam e dão uma feição histórica a este modelo de organização 
política. Em última análise estes princípios servem para elaborar regras de aplicação da lei, 
de tal modo que sejam evitadas fraudcs às finalidades legais, isto é, atos estatais com 
aparcnte conformidade em relação à lei, mas na verdade eontornando seus verdadeiros 
preceitos. 

E incumbe ao Poder judiciário o papel de grande fórum consagrador dos critérios 
de interpretação da lei, evitando assim o descontrole por parte do Estado na fruição de 
poderes que tem utilidade restrita à defcsa do interesse público. 

Tem o Poder judiciário, no "Estado Demoerático de Direito, relevantíssimo papel, 
porquanto seus membros não emergem da manifestação da vontade política dos eidadãos, 
através do voto, qual ocorre com os demais Podercs, Executivo e Legislativo, c se renovam 
periodicamente. Por assim ser, desfrutam os membros do Poder judiciário de um voto 
implícito de confiança da cidadania nacional. 

E à Vossa Excelência, Ministro Nilson Naves, cabe, neste momento delieado na \r:ida 
nacional, conduzir o órgão superior do Poder judiciário Nacional, incumbido exatamente de 
interpretar e oferecer ao Estado c ao jurisdicionado o exato sentido da lei. 
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A sua biografia, brilhantemente detalhada na magnífica manifestação do Ministro 
Garcia Vieira, deixa extreme de dúvida que sua pessoa condcnsa. provadarnentc, as 
características do líder, ptenamenn.' apto a dar continuidade à delicada missão, confiada ao 
Poder Judiciário desde que esta Nação passou :ti. merecer o nome de Estado Democrático de 
Direito, na Constituição de 1988, e transformar a forma em substância, vibllizando a 
cidadania, pois o desrespeito, a forma sinuma de ofensa ao direü-o indit'idual fere 
dramaticamente toda a sociedade. 

Senhor Presídente. a sociedade, tem plena confiança no Superior Tnbunal de Justiça, 
hoje sob rompctentc direção de Vossa E:-;ce!éncía, coadjuvado pela plêiade de Ministros que 
o integram, no tradicional equilíbrio, na sempre presente isenção e no necessário 
disc{:rnimento~ predicados que nunca faltaram a essa qualificada magistraturn~ mas que como 
nunca C-.'\igidos no momenro atual. e bastantes a extremar os fatos da paixão e do tão 
propalado Hclamor popular'" c1pazes de conturbar o juízo sercno c tradutores de 
mecanismo corrosivo e demolidor do Estado Democrático de Direüo, por espeihar um 
retrocesso visl"d do processo civili'latório, conduzindo à culpa presumida, diametralmente 
oposta ao magno principIO da presunção de inocência. 

Confia a sociedade na habilidade de Vossa Excelência e de seus pares na contenção 
dos excessos. As instituições necessitam ser fones, coesas. Mas eSS'J fortaleza, essa coesão 
só se concretizarão sob o dominio pleno da lei. cabendo ao Poder Judiciário balizar a exata 
medida das ações por elas desenvolvidas~ pois a ele é confiada a interpretação e a aplicação 
da lei. à qual se submetem os Poderes constituintes da União. 

Não foi, certamente por outro motivo que um dos fundadores do Esmdo Moderno 
... Jean ]acqucs Rousseau - histórico opositor de todas as formas de prepotência, arbítrio c 
uso desregrado do poder - no -afã de colocar limites na ação estatal deixou aos agentes 
politicos magnífica advertência, assim sonante: 

~v maisforte, nJlnca é JJljidentemente forte para ser j'empre o .renbor, a 
meflf)J que lraIJ4órme aforra em direito e a obediência em derer. " 

o Ministério Público aUf,1Ura a Vos:;a 'Excelência uma proficua gestão, que não se 
espera ourra) (~m face de suas pretéritas obras,. e confiante, espera se constitua ém elemento 
catalizador das ações que permitam continue o Superior Tribunal de Justiça a contribuir 
para a introdução da Nação brasileira ao verdadeiro Estado Democrático de Direito, cujo 
princípio sintetizador que encontra-se gravado na ee:tl\ltura do vão principal deste edifício} 
colocando o homem como a medida de todas as coisas. 

o SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Prossegu,ndo, 
convido o Doutor Uubens Approbato Machado, Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Ad\'ogados do Brnsil~ para usar da pala,~ra t.:01 nome da nobre classe dos advogados. 

O SENHOR RUBENS APPROBATO MACHADO (PRESIDENTE DO 
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL): 
Excelentissímo SenllO! Ministro Costa Le1te, Dlgníssimo Presidente do Egrégio Superior 
Tribuna] de Justiça, que ora encerra o seu mandato~ Excc1enrlssimo Senhor Ministro Nilson 
Naycs, D1gníssimo Presidente do S1J, que ora se empossa; Excclenussimas Senhoras Ministras; 
Excclentísslmos Senhores r"tinistros; Dignos representante!' do Mini!'tério Público; Autoridades 
nominadas; Ad"Dgadas, Advogados> Senhoras e Senhores. Cumpre-se, nesse momento. um rito 
de passagem de comando} que é um dos rnrus salutares exercícios da \~da democrática, aquele 
rito tão celebrado por Alexis de Toequeville, quando) ao regressar à l~'rança". de sua v1agem à 
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América, em 1831) em copiosas observações ~;;obre a democracia norte~amcricana, descreveu a 
agitação que presenciou, "a febre permanente que se transforma em inovação de todo o 
g&nero", marcada por uma oxigenação permanente das im;ütuiçôCíi públicas, pela incorporação 
de idêias, ,'alares, conceitos ç ações, proporcionadas pelos potenciais dos corpos funaonrus 
engajados na administração c pela visão empreendedora e criau'ia de seus dirigentes. 

Só mesmo as yirrudes do slstema democrático nos proporcionam ganhos e 
benefícios tão extraordinários como os que estamos a constatar~ nesta oportunidade, quando 
uma obra lllmino~ e radiante, produzida pela soma de inteligência, sensibilidade) coragem c 
cl'pfrito publico deste fervoroso juiz, :\1imstro Cosca Leite) é trao$ferida para as mãos de outro 
eminente homem público, 1v1irustro Nilson Naves, que assume o comando do Superior 
Tribunal de Justiça, em uma quadra de importância extraordinária pata a história do país e cujas 
significações apontam para um conjunto apreciável de mudanças: o pleito eleitoral que se 
aviúnha elegerá o 00\'0 mandatário do pais, os governadores de todos 05 Estados e do Distrito 
Federal, <: cerca de 1"600 Parlamentares, deputados fedcrrus, senadores e deputados estaduais, 
50ma de representação sodal que, seguramente, assinalará novos horizonte;; para o BrasIl, 

Pela vibrante atuação do Ministro Costa Leite, o pais n...-'Ccbeu a imagem de llro 51] 
pró-ativo, dinâmico5 presente na mesa das discussões nacíônais. corajo$o e, sobretudo, afinado à 
melodia dos grandes sentimentos sodais. 

Nesse sentido, O Superior Tribunal de Justiça exereeu._ com vigor e senso de 
adequação;> o seu papei político, dentro daquele conceito tão bem definido por Norberto 
13obbio, quando~ partindo do significado de "poljs"~ concede à política o uruverso das coisas da 
ddade, a;; questões urbanas, civis, públicas e os fatos de interesse dos grupamentos socirus. 

A positiva inquicrnde do Ministro Costa Leite nos faz recordar um pensamento de 
Tolstoi, que, de certa forma. emoldura os perfis de bomens que deixaram traÇos marcanres na 
históna: n para se ,il:t!f com honra, é preciso consumir-se. perturbar-se, lu/ar, errar, F1!começar do início, 
n01Ufl'1enlt romflJeFar e IlIiar e perder e ganll{J( "/ernamenle. A calma é uma co11t1rrlia do alma". 

A Ordem dos Advogados do Brasil quer dar o seu mais iticisi\'o te~temunho: o 
(.;stilo aberto, despojado e dcterminado do Ministro Costa Leite abriu a este Egrégio Tribunal, 
tiOS corações c mentcs dos advogados brasileiros, os caminhos do respeito, da admiração c da 
elevada comáderação. 

A Pátria, meu caro Ministro Costa Leite, haverá de imprimir a sua gcst10 no livro 
dos leitos de grandeza da justiça brasileira. 

Senhoras C Senhorcs: 
Na pessoa do Ministro Nilson Naves, depositamos a mais plena confiança de que o 

S'J] será dirigido pelo sígno da prudência, quc é a virtude-símbolo dos juízes> e também pela 
competência de uma vida, cuja expressão tem assumido as mais variadas formas, desde a sua 
formação universitária em seu Estado natal, Minas Gerais, passando pelo exercício pleno da 
advocacia c da poslerior assunção do cargo de Promotor de Justiça em terras paulistas, 
passando por cargos de assessoria no Supremo Tribunal Federal, no Gabinete Civil da 
presidência da República, alçado ao elevado cargo de i\1.inistw do Tribunal Federal de Recursos, 
imegrante do Tribunal Superior Eleitoral, Corregedor-Gerat da Justiça Eleitoral até a mais 
recente mhH'ião, como vice-presidente do SlJ, da Corte Especial e do Conselho de Justiça 
Federal. 

Ministro Nilson Naves, feljdto-o. também, pelo [am de Vossa Excelência ter ao seu 
lado a figura ímpar do Mínístro Edson Vidigal. experiente e seguro nas suas ações c atividades) 
qualidades indispensáveis à boa realização de um eficiente planejamento de administração. 

Senhoras :l\1.inistras, Senhores Ministros: 
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A Justiça que, na visão aristotélica, é a virtude completa por excelência, constitui um 
fim social, da mesma forma que a igualdade, a liberdade, a democracia e o bem estar. A 
diferença está em que a ]usciça se reveste de um conceito normativo, sendo aquelas outras 
defInições descriti\·as. Se pode, porém, ser comparada ao igualltarismo, à imparcialidade, à 
retribuição que os indivíduos merecem de acordo com seu grau, suas habilidades ou suas 
necessidades, a Justiça é um bem que pode e deve ser desem'olvido por meio de um esforço 
comum entre aqueles que por ela propugnam. E por ser um bem, a Justiça está estritamente 
ligada ao conceito de Direito, no sentido legal e moral. Postular sujeiws livres e iguais é o 
princípio de toda democracia verdadeira c o cadinho dos direitos humanos. 

Ao pinçar esta pequena lembrança dos primeiros ensinamentos que recebemos 
sobre a virrude da justiça, quero enfatizar um conceito a que tenho recorrido em ocasiões 
especiais como e~ta: o conceito de que a administração da Justiça implica a integração de rodos 
os setores que a compõem e por ela trabalham, os juízes, os promotores, os advogados, os 
senrentuários, enfim, todos aqueles quc fazcm parte da familia forense, participando, 
propugnando e faí':endo Justiça. 

Na natural distinção entre Juiz, Poder judiciário e Justiça, devemos tornar real a 
idéia de que somos, todos nós, soldados e responsáveis pelo mesmo ideal de justiça, ainda que 
as circunstâncias e os fatores episódicos nos coloquem em evenruais siruações diferentes ou 
antagônicas. t\ mentalização desse ideário, a sua perfeita compreensão e aceiração haverão de 
contribuir para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, e conseqüentemente, da efctiva 
aplicação da Justiça, à qual todos sentimos. 

A Ordem dos Advogados do Brasil há muito batalha para realizar uma eficaz e 
positiva integração entre os pólos do Poder Judiciário, na crença de gue a conquista dessa meta 
redundará em benefícios para o exercício do Direito e a administração da justiça. ,E, mais que 
isso, os contaras freqüentes entre os segmemos que compõem os pilares deste Poder 
contribuem de fonna decisiva para aproximar a justiça da sociedade. 

Precisamos sedimentar a idéia de uma justiça forte, que se consegue com o esforço 
comum. O grande Rui Barbosa, do alto de sua visão magnânima e culta, já nos ensinava a deixar 
de lado a visão compartimentada das coisas c do país: "rompamos com a seita das pequenas pótdas. O 
Bra.!il quer agrande: a pótna antiga, a pátna unitla, apátn·a Imta, a pátna forte, a pátda indissoúll:el, com a 
sua ingênita Ilibratifidade nas t'Cias e o seu lugar entre as narõe!'. 

Os embates caracteósticos que mobilizam os diversos setores que agem sob o 
império da Justiça jamais devem empanar as metas pela conquista da paz social, do bem 
comum, do bom desemrolvimento da atividade judiciária. Somos todos partícipes do ideário do 
bem estar social e por ele, somos solidários e firmes na luta contra a morosidade na aplicação da 
justiça, contra a impunidade, conua falsos profetas gue se apropriam da boa fé do povo, para 
incutir-lhe o canhesuo sentimento de que a justiça boa é a justiça operada pelas uombetas em 
falsete de programas radiofônicos ou televisivos, por intérpretes dos sentimentos de parcelas 
dos cidadãos, que procuram fazer justiça ao arrepio da lei, uansgredindo os primados do 
Direito. 

,/\ sociedade tem pressa. Os cidadãos já não aceitam planos, idéias c ações com 
aplicação apenas no futuro. 

Se quisermos efetivamente aproximar a justiça da sociedade, haveremos de torná-la 
acessível às camadas mais carentes e desprotegidas, torná-la mais ágil e mais efetiva, e ainda 
fazendo cumprir a lei em toda a sua essência. Os nossos códigos podcm ser os mais perfeitos, 
porém os mais ineficazes, caso não sejam cumpridos. Montesguicu, em célebre passagem de um 
dos seus famosos escritos, 1I1ells Pensamentos, assim exclamou: "quando !!Ou a 11m paú, não examino 
Je bá boa.r /eú, ma.r Je são eÀ'wlItadas as que bd, poir há boas /áspor torla aparte". 
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Não há momento mais oportuno para fazer valer o espírito da lei c lclnr pelos 
princípios que ronnam o sístema democrático do que um ciclo elcitoraJ como o que estamos a 
"h'cndar, Vamos tcr~ este ano. um dos mais competitivos pleitos eleitorals da hi!'ltória 
republicana brasileira. Trata-se, meu cam presidente. Ministro Nilson Naves, de uma hora 
oportuna para abrirmo;: os pulmõcs do pais, com o ox.igénio da cidadania ath'3. t; hora, sirnl de 
lutannm; vivamente para melborarmos 01' padrões e os coswmes políticos, resgatando uma das 
promessas não cumpridas pela democracIa, a promessa de educação para a cidadarua. 

Com a ferramenta da educação. poderemos propicIar aos milhões de brasileiros que 
ainda perambulam petos cordões periféricos da miséria c da ignorância, as condições para se 
tornarem cidadãos ativos, saindo dos compartimentos fechados em que se encontram} sujeitos 
às manobras> nem sempre asombra de desígnios escrupulosos. 

O Brasil quer caminhar pela via de uma cidadania construída com dignidade, com 
moralidade, com ética c muito rigor na condução da coisa pública. E esta cidadania ativa tem na 
Justlça um dos seus pilares mais fortes. O e:;tuário onde Yª,O desaguar muitas das questões 
inerentes aos direiros dos cidadãos é o Superior Tribunal de justiça, que ao longo de seu curto 
trajeto hu;tórico ~ impôs como um sim bolo de Tribunal Cidadão. Por isso mesmo, queremos 
\'er este estuário solidamente amparado~ conceitual e esrruturalmente dotado de todas as 
condiçôes para desempenhar com eficiência e efkácia as ültas funções definida::; pela 
Constituição de 1.988. 

Senhor Presidente :Ministto Nilson Naves: 
Sob a '\"ü;âo da ne<:essidad(~ que a cidadania tem de um Tribunal que vem dando as 

rc::;postas exigidas pela sociedade brasileira, apesar da massa cruel de processos que, 
geometricamente, ::;e avoJumam1 é que devemm abordar, com o cuidado devido, o terna da 
reforma do Judiciário, amplamente discutida pelos denominados operadores do Direiw. sem, 
porém, um caminho consemmal capaz de atinhtir a .!'õua reah7.açª,o. Não ,'amos, aqu~ rememorar 
todas as posiçües quc mereceram e merecem atenção e preocupação da Ordem dos t\dvogados 
do Brasil. Há, contudo, uma situação de abí'oJuta centralidade sobre a qual não posso deL'Xa! de 
fazer' uma manifestação, 

Refiro-me, Senhores Ministros, ao instituto de !Irepercussão geraI ou da refevância 

Convém relembrar, sem saudades, q\H"" em 19771 a emenda constitucional número 7, 
originada em ato amorirário do chamado "pacote de abril", sob o manto de se reformular o 
Poder Judiciário, crioo um dlspositivo que> ao passar do tempo, veio se revelar fator de 
ineftciênCla, de centr'aiízação c de negação da própria prestação jurisdicional: o orgÜlflio de 
n/1:10!fM (nova redação dada ao artigo 119, parágraf() primeiro, "in fme'>. CF) . 

Deu-se ao STP competência para fixar, em seu Regimento Interno, as causas a 
serem e.xaminadas c para que isso pudesse ocorrer, deveria o recorrente fazer a demonstração 
da «releyância nacional". Ou Seja: obrigou-se O recorrente a apontar as r:v.ôes que permitiriam a 
manifestação do ~l·F. Na prática.. ao Jurisdicionado se criou uma barreira praticamente 
intransponível de acesso ao Supremo. t\s e~;ratísticas di,,"U[gadas confirmam o óbice 
intransponh'el que aquele institum coou para sanar decÍsôcs injustas, erradíls ou eivadas de 
suspeição de órgãos: jurisdicional:; de grau inferiu!. Na prática foram gerados conflitos 
insuperáveis c intransponíveis pata a justa aplicação da norma federal. Em cada 100 recursos, 
apenas um era rido com as condições regimentais de apreciação. Ao invés de se combater a 
doença do acúmulo de processos, que gera a morosidade) preferiu-se matar o doente. 

Por Ser o nosw país um território onde predorruna o dir:eito federa!~ é imperiosa a 
necessidade de um Tribunal ~açional~ com competência para julgar recursos oriundos de 
cribunais estaduais e regionais. Toda vez gue a lei federal tiver sido violada pcla1'i cortes locais, O 

recurso se tornará cabÍt'cI e extremamente necef;sário. De há muito S(~ sabe e se divulga sobre a 
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ocorrencia de aros de improbidade, de falta de ética, de erros de decisões de tribunais estaduais 
e rcgionais~ além de eventuais é fortes pressõcR de natureza poUtical o que implica a necessidade 
de se procurar a correção recursal perante um Tribunat Nacional. 

A argüição de relevância, no âmbito do STF j durou uma década, mas as restriç,õcs 
causadas por esse insrrumenro foram tantas que provocaram um clamor nacional, damo! que 
acabou 'Scnsibili7:ando o consriruinre de 1988. E foi graças a essa scnsibilit:aç,ão que se criou um 
Tribunal Nacional, com competência para decidir: sobre conflitos de normas federais. Nasceu, 
assjm, o Superior Tcibunal de Justiça, a gucm coube parte da competência antes outorgada ao 
STF, ou seja, julgar os recursos em que se postulam a correção de inadequada, violenta, errônea 
ou até ímproba decisão violadora de norma federal, O objetivo do constituinte foi o de dotar o 
Pais de um Tribunal que evitasse o incorreto uso local ou regional do Poder Judidário, para o 
devido respeito ao regime federativo e ao Estado de Direito Democrático. 

Como acentuou c vaticinou o Ínclito 1vtiuistro CARtOS MAlHO DA SlLVA 
VELLOSO "eJljim, O Tribunal Juperior de jUJlif'(J que, por fIliftlade da AJsembléia lVaÇfonal Constiluinte, 
foi ct'i(J(/o, mnstüui, na t.'erdode, uma aspiração d(JJjllfú/aJ brasileiro!!! co!tfof1lJe timoJ de t~t: Instituído tvmo 
fim Tn'bunal daJCdera'J30, mmo cor/e JJljJerior de .IUJllf'd comumftdctal c IHlad'lla/J .'erá ele oguardiiúJ do direi/o 

federa! (omflm no EJtado Federal bn:Líi!eiro'~. ("O Superior Tribuna~ de Justiça ~ Competências 
originária e recursal", na obra coletiva ''Xccucsos no STf) 

Afasmu-se do texto constitucional a previsão da famigerada '(argüição de rdevânciaH 

ou instituto similar. l:\:"ão faria sentido, como não faz, criar-se um Tribunal Nacional, de 
competência para urufonruzar o direito federal, para julgar o que o STF não julgava e, ao 
mesmo tempo, dotá-lo do mesmo instrumento que acarretou a falta de apreciação de recursos 
em face da lei fedcraL ainda que com outro nome. A necessidade de se preservar o prestigio, o 
conceito e a admiração do povo brasileiro a este exemplar Tribunal é, em apertada s:fnteRe, a 
razão pela qual a OJ\B e os advogados se opõem à denominada «repercussão nacionaln

, no,,\) 
nome dado à desprezada '''ar,btÜição de relevância". 

Queremo:; mudanças posítivns na estrutura oqf.míca~ funcional, tecnológica, no ST], 
para dar-lhe mais agilidadc~ sem o sacrjfício desumano que a sobrecarga de trabalho está 
impondo aos scus dignos membros. Mas, não se pode aceitar a res,mrreição de um corpo 
morto. anuquado, ineficiente, ccntralizador. Trata-se de um poder discricionário e absoluto que 
se quer rcimplantar~ fechando-se as portas de um dos mais importantes tribunais brasileiros aos 
cidadão$. 

j\ OAB, a n.:velar não ser intransigcnte nas ;mas posições, pretende realçar que a 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou aprorando institutos contra 0$ quais a 
entidade se posicionara. tais como a chamada <fsúmula vinculante", o incidente de ilegalidade c a 
interpretação em tçsc do direito federal, instrumentos adrnltidos por seus proponentes como 
capazes de limitar os pleitos perante essa Augusta Corte. Sabemos, contudo, que mais de 85% 
dos processos que por aqui transitam cuidam de matéria de direito púb!.ieo~ esscncialmeme 
repet.iri\'a, .rn.zào pela qua1 esses instrumentos aceiros naquela Comissão do Senado se mostram 
mal;; do que suficientes para redur:lr drasticamente oS julgamentos de processos pecame e:::ta 
Alta Corte, 

Não podemos e nem queremos que se fechem as portas do Sl] aos cidadãos que 
clamam pelo ;ulgamento de um tribunal naciona~ do porte, da competência., da probidade, da 
inteire'la do nosso STJ~ que tem se mostrado vanguardeiro no combate às injustiças~ muitas 
vezes movJda!'l por interesses locais ou regionais de nenhuma yalia. 

Vamos juntos, OAB, advogados) S1], !\{irustros, pensar nessas reflexões, para 
irmanados apresentarmos propostas que eliminem a doença maior da morosidade da Justiça, 
sem diminuirmos a ação necesl'iária dos tribunais. 
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Senhor Presidente Ministro Nilson Navcs:Quç1"cmo~) em palavras final!': dc!'cjar que a luz 
brilhante da verdade cont.inue a iluminar suas conscit:ncias~ pavimentando o caminho da boa c 
dCl'ejada Justiça. Temos plena confiança de que Vossas Excelências haverão de manter a 
tomada de sábias decisôcs, de acordo com aquele ",aio!" indivislYci que Montcsquicu definiu para 
consignar aO carÁter dos magistrados. o cooct..'1.to que define liberdade como direito de fazer 
mdo o que as k~lS permitem. 

1\ Ordem dos Ad\ogados do Brasil haverá de credímr ao Egrégio Colegiado do STJ 
e de seus zcIosos dirigentes que ora se cmpossam parcela substancial da ordem social da Nação, 
na crença de que Vossas Excelências têm grande responsabilidade nos ê:xitús de um bom 
governo, porque governar é defender os cidadãos das injustiças> obrigando-os a serem também 
jUl'tos. 

Deus 05 abençoe c os ilumine na ânJua tarefa de iult,:rar. 
Muíto Obrigado! 

o SENHOR MINISTRO NILSO:'l NAVES (PRESIDENTE): Ultimamente ando 
contcmplarh'o e flertando um pouco mais com as eternas virtudes e os perene:; vatores 
fundarncntals, por isso) quando me sentej para escrever estas bre,~es c oportunas palavras de 
encerrame11to de tão inesquecível cerimônia, haveria de primeiro me lembrar, até porque há 
tempos andam comigo, das idéías, dos símbolo:; c das preocupações de ontem, de agora) mais 
que nunca, t: de todo o sempre, que yjg<.:ffi, valha-me Sófoc1es, desde os tempos mais remotos, 
sem que se saiba quando surj,~am, havcria de mc questionar acerea das coisas do dia-a-d1a do 
juiz, indag::tndo-mc, de imediato, da justiça, inscrita entre as ,irtlldes cardeais c os valores 
supremos e universais da alma humana c do Estado. 

Idéias c saberes, categorias t: símbolos que inquietaram o homem antigo c ainda 
in:;tigam o homem moderno foram pensamentos e conceitos perturbadores de es-píritos~ mas 
foram dignos de bons combates - a fé e a csperança, por exemplo> constantes preocupações de 
Páulo, a verdade, a prudência e a justiça. que haveriam, antes, de se convencr em tema central 
de toda a filosofia de Platão _., daí idéias ao redor da verdade e da justiça haveriam de se fazer 
tão recorremci'i a ponto de Kell'ien) dedicando-lhes páginal'i e pág1nas~ di7er que questão 
nenhuma foi .cão passionalmeme dsscutida no curso da História c que pela justiça - eterna 
questão da humanidade - foram derramados lágrimas amargas e muito sangue precioso. 

Se a imagt!m da justiça e a preocupação com a ,·erdadc têm sido assim desde tempos 
imemoriais t não pecaria eu se afirmasse que foi a de }ulgar, enrre as tradicionais funções do 
Estado~ a função que surgiu em primciro lugar, j\ntes mesmo da cxi$tência de um órgão capaz 
de executar e,"entuals preceitos e administrar eventuais net,tÓCI0S públicos, já havia indicios da 
arte e do engenho de julgar, diante dj$$o, deveras inconcebível uma soc1<,-dade sem juizes, 
embora, sem lels, seja possível a sua existência, porquanto, não as bavendo, cm t(){10 o tempo 
fora admitido senrenCiar, valendo-se de outros elementos como os principias gerais e os 
costumes. Quando a História registrou as funções de administrar e de julgar, confundindo-se 
ambas em únicas c mesmas mãos, a de julgar! relevante e prestigioAA, quase divina~ era a função 
desempenhada COm mais presteza c sabedoria, David í'e fel rei para exercer a justiça, Salomão 
pediu ao seu Deus discerntmento para ouvir e ju16t:ar, distinguindo-se, rei e sábio, não pelo 
oficio de administrar, mas pelo de julgar) exemplar c emblemática se revelaria tempo adentro a 
sua semença no caso das mulheres que disputavam a posse de uma criança, era em razão do 
exercício da justiça que o seu povo lhe demonstrava \"c11í:cação e tamanho acatamento. Tal 
aconteceria, antes, na cÍviuzução babilônica, 'luando a consolidação do novo reino dependeu 
exatamente de um corpo de juizc:4. 

Ora, não é de hoje que á." coisas da justiça vi.gem, tiveram e têm eficácia c v·alidez. 
são assumos jmemor:áycií'~ vieram primeiro, tilnto primeuo vie.t"J.m quc~ na ordem de 
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precedência das funções estatais, vieram à freme, e a função de julgar honraria e revelaria a 
sabedoria dos que a exerceram, então haveria cu, ao me sentar para escrever, de meditar a 
observação, tendo-a diante de mim, a sábia ohservação da cozinheira Eulda Ribas de Oliveira, 
que ilustra o calendário organizado pelo Superior: "Imagine como seria se não existisse a 
Justiça; seria uma verdadeira miséria para o po"ol" 

Seria sim, Eulda. Ainda bem que a justiça exisre, vigora há muito, embora aquele 
indignado camponês do fato notável contado por Saramago no último Fórum Social de Porto 
Alegre tenha feito o sino dobrar a finados pela morte da justlça (Correio Braziliense, 7.2.2002), 
mas não acredite não, Eulda; apesar da sábia advertência, creiamos que a imagem usada pelo 
grande escritor porrubTUês e notável prêmio Nobel tenha sido apenas virtual, foi o impulso de 
um mo"imento por uma outra ordem mundial. A justiça foi, desde o passado mais remoto, 
objeto de profundas retlexões, espantou espíritos, honrou e angustiou, e angustia, nos dias de 
hoje, corações e mentes como os nossos, de juízes e jurisdicionados, tah'ez, Eulda, não seja, 
entre nós, a justiça dos seus anseios, aquele eterno anseio das pessoas por felicidade, não é, 
confesso-lhe, a dos meus sonhos c, sei de ciênCIa certa, não é a dos desejos do Superior 
Tribunal de Justiça. Há esperança de dias melhores, no aguardo de que a projetada reforma do 
Judiciário resulte em inteira sola nova e nâo em meia-sola. Não é que propõem, em relação ao 
Superior, apenas a meia-sola? Veja, Eulda, que o nosso exótico sistema de competências admite 
quatro graus, por exemplo, para o habeas corpus, mesmo guando nele se discute mero defeito 
de caráter ordinário do procedimenro. No plano das coisas lógicas, tal é admissível? Será que 
ninguém se dispõe mais a escutar? 

Senhoras e Senhores: 
Virtude cardeal e valor supremo, exaltada nas filosofias de ontem e de hoje, a justiça 

foi tão essencial na organi:t.ação do Estado que precederia às duas outras funções institucionais, 
por isso, ao comemorá-Ia como valor universal, ha,'eria eu, nas minhas reflexões, de indagar, 
após: a quantas anda a Justiça brasileira? e ha'Tria logo, logo de me lembrar das palavras de 
Campos SaUes, de 1890: «De poder subordinado, qual era", dizia o ministro da Justiça e futuro 
presidente da República, o Judiciário "transforma-se em poder soberano, ( ...) a fim de manter o 
equilíbrio, a regularidade e a própria independência dos outros poderes, assegurando ao mesmo 
tempo o livre exercício dos direitos do cidadão". A despeito de ser tido, no Império, como 
Poder subordinado, não faltaram, entretanto, vozes do porte da de Levi Carneiro, entendendo 
que foi o Tribunal do Império que nâo exercitara, com largueza, as ~uas prerrogativas de Corte 
política deixando que os outros Poderes dominassem o Judiciário, anulando-o. 

Naqueles instantes iniciais da República, eram de faro proclamadas as boas novas - a 
soberania do Judiciário -, todavia através do tempo a realidade re,'elar-sc-ia diferente. Oriundos 
de bons pregoeiros, sempre foram cativantes os anúncios formais e expressos do princípio da 
independência e harmonia - a separação, o equilíbrio, a colaboração -, porém isso se realizou 
apenas teoricamente, o Judiciário permaneceu o menos independente, não obstante a função 
Judicial seja como a que historicamente primeiro surgira. 

Supondo tratar-se, aquela promessa, de soberania total, dali em diante tem-se em 
vão andado no encalço da prometida transformação, iniludí,rel que do seu pleno 
reconhecimento ê que ad"iriam condições melhores ao Judiciário, quando assim poderia ele 
cumprir a contento os seus misteres, e5sencialmente de proteção às pessoas e à sociedade, 
assegurando ãguclas os bens da vida e afastando desta os males. 

Onde anda a lenta soberania? 
A Justiça irmana a todos, exercê-la e distribuí~la é que tem sido tarefa assaz 

espinhosa. Por certo não ha,'Crá democracia que valha a pena sem a existência de um Judiciário 
forte e independente, rápido e eficaz, atuanre e prestante, mercê das suas próprias qualidades e 
sem benefício de quem quer gue seja. 
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Impõe-se, portanto, que se acabe com estranha e maldo!ill campanha. quando ao 
Judiciário se negam aqui e alt os indispensá\'cis recursos financeiros, 'luando se resiste 
ten;1Zmi-'"rtte a cumprir decisões após o esgotamento de todos os rcCI,usos processuais, quando 
se abusa do direito de recorrer, o que é feito com intuito manif<::stamcnte protelatório, quando 
aqui e a14 com raposice, S(; mc."\:c na distribuição das competências . 

.t\ Cjuantas anda a nossa Justiça? 
O funcionamento do Judiciário dcsinquicra mais a nós próprtos, tanto nos 

des-assossega. que tem saido de nós, juizes> uma série de iniciativas, acolhidas algumas~ 
dC5:icolhidas outras, infcli:zmcntct no sentido de apr:imorá~io c em busca mesmo da soberania 
perdida, não é c:rívd~ por conseguinte, debjtar-sc aos juízes a responsabilidade pelas apregoadas 
deficiências na administ.ração da Justiça brasileira, entre elas) a indigitada errônea distribuição de 
competências constirucionais, a carência de recursos financeiros, o formalismo processual, o 
déficit de iuízes, os cargos vagos, a baixa remuneração e a lentidão - esta, ao cerro, não ê 
defeito apenas nosso, trata-se do grande mal da justiça em todo o mundo. Segundo relatórios 
internacionais, a nossa lentidão diria respeito ao número de juízes, abaixo da média do existente 
nos países mais desenvolvidos. 

Note-se que, ao colocarmos nas mãos do Senado Federal as sugcsrõe~ para a 
projetada reforma, fOI com satisfação que ouvi ao presidente daquela augusta Casa que devemos 
altcrar o texto da Constituição, "mas, Ministro", dizia-me Sua Excelência, ('o que o Judiciário 
prccisa mesmo é de mais recursos financeiros e de menos recursos processuais", Vamos lá, 
Senador RamC'.l Tebet, pois essas são também as nossas, digamos, primeiras preocupações. Veja 
Vossa Excelência que recentemente Estados como São Paulo e ~fato Grosso enfrentaram 
longas greves de sen,idores do Judiciário, e cis o que há pouco foi aprovado, em reunião dos 
juízes brasileiros: "O Estado, gue deve deter o monopólio da Justiça, tem a obrigação de 
fornecer os meios suficientes para o bom funcionamento do Poder Judiciário e para a 
efeti\~dade da atividade jurisdicional." 

Ora, se há defeitos, há perfeições, se há carências, há virtudes c também há, 
estampadas nos rostos dos juízes brasileiros, vontade teimosa c esperança sem limites, 
querendo todos e todos esperando que, sem tardança, ocorram as prometidas alterações na 
estrutura da administração da JllStiÇa., corrigindo-se-lhe os males, suprindo-se-Ihe as omissões c 
retificando-se-ihe os erros e inexatidões. Permitam-me, pois, viver cominuamente em 
c!\perança, não comunb7:il.ndo das vozes que falam em falêneia do Judiciário. 

As deficiências são anrJgas~ dúvida não há. Ao se pensar~ com efeito, peJa primeira 
vel:. em emendar a Constituição de 1891 para lhe corrigir dcfcitos da adotada forma rcpublicana 
de governo, igualmente se cogitou de alterar preceitos rdativos à Justiça a ftm de livrá-Ia da 
morosidade, como constou da mcnsagem presidencial de Bcmardes, de 1925. Alguns males 
foram removjdos e outros mUltos não o forafll:, nas tentativas que se seguiram. 

Oral se os males e os defeitos) entre os quais se destaca a lmpiedosa morosidade, de 
tão antigos acabara:m tornando-se) na feliz expressão de Xavier de Albuquerque, de 1981, em 
deficiências erônicas1 o Judidát:lo) conquanto tenha muiro caminho a percorrer no intuÍto de se 
livrar. de uma vc?: por todas. das suas próprias deficiências. vem-se aperfeiçoando dia a dia, isso 
graças ao trabaJho de equipes capazes e seminais de abnegadas pessoas espalhadas pelas três 
funções do Estado. ]1ropostas é que não Têm faltado! O que se quer em primeira mão é apressar 
0::< passos do processo. 

Nós, do Superior, fomos convocados. tempos atrás já o fomos, constantemente o 
somos, e esperamos de agora em diante não trabalhar cmbalde, 'visto Cjue, havendo disposição 
de nos oUYJrem) estaremos d.ISPOStoS a buscar alternativas e a catar soluções) sem trégua) vejam 
Cjuc, falar, falamos c agimos, vejam que as sugestões do Superior Tribunal para a projetada 
reforma Cjue há dez anos carninha pelo Congresso Nadonal foram salldadas c comemoradas 
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pela imprensa como valiosas. Eis rópico do editorial do jornal '(O Estado de S. Paulo" 
(22.10.2001): tomando mais eficiente e mais rápido o trabalho da Justiça brasileira - o que.(Cp. 

sem dúvida, ha.verá de melhorar sua imagem e aumentar 3 confiança que nela deposita a 
população." 

'~Já era mais que hora de o Superior ter a iniciativa", escreveu o cditorialista~ e 
acrescentou que o Superior (em respaldo consntucionaJ para (anto. Sim, O Superior foi feito 
óq,,7{io representante e órgão convergente das Justiças comuns, 'verdadeiro estuário da Justiça 
brasileim e ponto do seu desaguamento~ jnclu:üve da Justiça especializada. do Superior hão de 
advir, podem crer - veja o ilustre professo! Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas 
Qomal do Brasil, 17.22002), que aqui também trabalhamo~ com os olho;; voltados para o 
jurisdicionado} isto e) "com o foco do clicntc~' -, hão dc ad.vir, sem cessar? propostas e 
encom('ndas~ sugestdcs e orações com o escopo de amenizar e riscar das nossas diárias 
preoeupações o que o cditorialista denominou "efeitos pervcr::os dç um Judiciário lemo, 
congestionado e cmperntdo>', 

De 1:.1.1 porte e de tal maneira ê a inquietação do Superior consigo mesmo, de um 
lado e, de outro, com a Justiça brasileira Co com os jurisdicionado;; ou clientes, que os Ministros 
desm Casa nao perderam tempo, aliás, nunca o perde.rtl.m; todas as coisas já foram ditas, no 
entanto ninguém as escuta, Quem é que estâ :à procura do tempo perdido? 

Recomendamos, naquelas valiosas sugestões, por \.-'Xcmplo, primeiro, se tracem 
melhor as competências da instância. de supcrposição t purificando em conseqüência o sistema 
oriundo dos constituintes de 1987 ç 1988, pois é inadmissível não termine toda questão 
infrnconstitucl0nal nos cancelos do Superior; segundo, se cyitcm QS desnecessários. 
injusrificáveis e até popularmente lno)mpreensÍ"l'cis andamentos dos processos por d01s graus 
ordinârios na instância de superposição; terceiro, se substitua o inquérito policial pelo juízo de 
instrução para crimes que se cometem com sofisticflÇão, como os eontra a ordem tributária e o 
sistema financeiro nacionru - eJs o iuizo de instrução como um apropriado tema de estudos em 
mOmL"'flto de geral preocupação com a segurança publica -; sou, no parcicular. de opinião Gue 
duvida da eficácia do agravamento das penas; quarto, ao invés do impiedoso c sem esperança 
precatôrio) interminável e sem eongênere na literatura jurídIca mundj<'ll~ que se adote o titulo 
sentencial, emitido pelo juizo da execução e de Jiv!e circulação no mercado; seria uma maneira 
de se realizar a execução um pouco mais no interesse do credor, de se satisfazcr o julgado ~cm 
tardança. 

Será que se não dJspõem n nos ouvir? 
Há mais, contudo, A mim em todo o tempo pareceu desmedida qualquer restrição à 

competência do Superior, de\"endo-sc-Ihe, outrossim, conferir outros instrumentos e outras 
ferramentas, já indicados às claras (ações civis públicas, interpretação em tese etc.), a fim de que 
ele sem peias pOSRU eficazmente zelar pela guarda da lei fedeml, pda autoridade da lei> 
conquanto se não negue a função construth'a dos juízes. Neste aspecto político-institucional~ 
até que ultimamente fomos ouvidos. É tempo de agradecer à Comissão de Constituição,]ustiça 
e Cidadania do Senado Federal: muito obrigadot Quem mais agradece são os jurisdicionados. os 
clientes. 

De outra parte, sempre teve a minha comunhão o sensível aspecto retativo ao 
controle do Judiciário. Idéia de inspiração francesa, a e!a me vinculd desde os oriblÍnários 
trabalhos constituintes, quando com proveito se criou o Conselho uaJustiça Federal, composto 
de membros deste Tribunal e dos Regionais} cujos poderes, por proposta. do Superior, estão 
sendo agora ampliados, dando-se~lhe os correicionais e o transformando· em órgão centrai do 
sistema. Acho que todos estamos percebendo quão benquif'ta será a mudançal Quanto ao 
Conselho Nacional de Justiça, que ora está sendo instituído., é, em si, uma excelente idéia. O 
ponto de partida de toda a polêmica g1!'ü em tomo da sua natureza, Há dois anos, o Ministro 
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Co:;ta Lç1te, neste impecável sltliio, preconizava fosse o Conselho jnregrado tão-só por 
membros do PoderJudiciário. â scrndhança do que aconteceu no âmbito da Justiça Federal. Ü e 
sempre f01 esse o meu particular pensamento, é o pensamento da Cas35 de acordo com as 
nossas sugestões ao Congresso Nacional. Além disw, entendo :às daras deva {) C...onsclho ter 
amplos poderes, inclusive o de dercrminar a perda de cargo_ Isso se me afigura de suma 
importância. Andam> todavia, a mexer mnto c tamo na idéIa; querendo saber em demasia a 
causa do $Cu mistério, que tenho receio venha o Conselho, roto, baço, estranhamente composto 
e sem poderçs suficicntes~ a sucumbir em mãos afei~$ a outros misteres, qual veio a sucumbir a 
mosca alr,ul machadiana nas mãos daquele insensato pold.• espantado e tristonho. 

Espantados "im mas aiegres fomo!' nós que ficamos com os recentes jui7.ados. "COa 
entrada da ação", çscreveu o Jornal do Comércio (20.2.2002), "até a docisão final, foram apen~" 
33 dias", ora~ a lei que instituiu os juizados espc'Ciais no âmbjto da Justiça Federal, saudá"el 
esforço dos três Poderes, saiu das operosas mãos do Superior~ de mãos (~ mentes preocupadafi 
com 0$ usuários ou os clientes da Justiça brasileira. Os JUIzados são a ousadia que deu certo, 
não é, presidente Baldino MacieJ, dá Associação dos Magistradoil Brastlcirm;? Goroa! do 
Comércio, 29.1.2002). Foi a sulina ousadia de sonhar alto e foi a pioneira lei de 1984, resultante 
do anK1'roieto Cândido Dinamarco, de 1982, de cuja re"isão modestamente participe~ ao lado 
de l:usrrc;; juriStafi. 

Por essas e outras "árias inióativas como, por cxemplo, a que recomendou a maior 
intcriorlí':ação da J w;tiça Federal, o Ministro Costa Leite também tevc, entre as paredes do 
Superior e fora delas, a ousadia de sonhar. Nâo só de sonhar; ainda mais de realí:r.ar. "A ..ida 
não basta ser vivida", poctou o também gaúcho Quintana, uê precJSO ser sonhada." Costa l.eltc 
"ú'cu C sonhou a Justiça brasileira, sonhou-a e a vivcu tão intensamente" g\.le lhe deu melhor 
postura e maior dignidade. Cá os seus colegas lhe ficam gratos, acolá toda a mag1stratura:lhe fica 
gratissima. Pelo jeito, parece gue nos estamos despedindo: estamos sim, a contragosto, de 
antemão anuneíada a aposentadoria. Dela não Farei crônica; nào obstante quisesse escrevê-ia 
para lhe dar desFecho diferente, limito-me a registrar que a magistratura brasilcira sentirá 
saudade do .Iuiz Costa Leite~ e o Superior Tribuna!, muito mais, 

Gaúchos e mineiros sempre foram bons amigos, No seu discurso de posse) Vossa 
Exeçlêneia, Mjnistro Costa Leire; referindo-se a mim, lembrou passagem de João Neves, e eu 
vou recordar Guimarães Rosa, Foram eles tão amigos, que Ne"es aludia a Guimarães como a 
sua consciência mineira. Repare, Ministro, que o mineiro também lria suceder ao gaúcho, Nas 
cerimônias da sua recrpção na Academia Brasileira de l"ctras, disse Guimariies Rosa~ no seu 
discurso, que João Ne\tcs. UAté aO final, montou guarda~'. Relendo ambos, então me lembrei de 
Wcbcr, falando de si próprio: "Era o que havia para fazer e Uí':." 

Tentando tradmár o" sentimentos dos seus colega::, creio, Mimstro Costa Leite, que 
posso faxer uso dos aludidos motes, porque, até o final, Vo;;;sa ExcdênClt1 também montou 
guarda, e era o que ha\'ia para faz;er~ e Vossa Excelência o fez. Seja fdiz e leve consigo o 
reconhectmento do seu Superior Tribunal, c aqui nos quedamos com as scntidafi saudades do 
magistrado exemplar. 

Senhores e Senhoras: 
Nesta ~radá\'cl tarde, certamente haycria cu de pensar de mim para comigo, de 

indllgar de mim para o;:; eminentes membros do Congresso Nacional e de mim para as Senhora;:; 
e Senhores a propósito da criação é da alta missão constitucional do Superior Tribunal de 
JWitiça. 

Instalado no outono de 1989, receberia o Supenor~ naquele an<\ 6.103 processos c 
julgaria 3.71 L Ao final de 2001, quando completava treze anos de \'ida trabalhosa c útil, 
profícua e glamourosa, mágica e judiciosa, havia recebido 848,671 feitos, Diante de tantos 
processol') por que não ha\'eriamos, nestas sala~ c auditórios niemcyc-rianos, onde o homem. 

http:real�:r.ar
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conforme o fragmento de Protágoras, é a medida de todas as coisas, nâo haveríamos de 
padecer de afliçõcs, receosos de que nos falte a tranqüilidade necessária pata que o Tribunal 
contmue a desempenhar com presteza e dignidade tudo qúamo podem fazer as nossas mãos, tal 
em principal homenagem àqudas virtudes e àqueles valores fundamentais peloR quais se pode e 
se deve, colocou Cç.rvantes na boca de Dom Quixote) aventurar a vida? 

JJi, estiva e desestiY3 de prateleiras é instigaore questão, conrudo, a despeito da 
lnqúlctação com os processos que chegam às braçadas, existe nestas salas e auditórios 
pccocupação major~ porque cliz respeito à ra:t.ão de ser do Superior. Para o problema dos 
processos que vêm por atacado, decerto cxístem soluções, já as apresentamos, mais de uma vez, 
hoje com mais insistência que ontem, em conseqüência da tromitação da atual proposta, 
(endente a introduzir modificações na cstrutura do Judiciário, Observe-se que acaba de ticr 
aprovada, no Senado, a nossa sugestão de estabelecer em k~ os casos de ínadmissíbílidade do 
especiaL 

A questão é outra. 
AtInal, por que se criou () Superior Tribunal de Justiça? Eis onde reside a 

inquietação de maior fô!ego~ de maior ordem institudonal j 1ndagação de todos e objeto de 
discussôes dc\"Cras acaJoradas. Não foi o Superior criado para %elar, irrccorrtvelmentc) pela 
guarda da lci federal, dispondo, assim, de rodo ú contencioso lnfraconstlrudonal. ressalvada a 
competência da Justiça espt,>cia!iz:ada? Se não fOl com es$C intento que foi criado. é melhor que 
tenha cerradas as suas portas - e cu mesmo aqui estaria dtsposto a entregar as suas chaves a 
quem de direito ~~ ç que então remmemos ao passado. Ninguém de sã consciência crê que 
tamanha tnsânia se mfunda em bons coraçôes e boas mente:::, 

i~raml)S desde o unal de 1889 () qllc o Júdidário foi até a Constituição de 1988: 
faltou pouco para um século, Naquele longínquo 15 de novembro, qúando Rui naroosa, já 
noite adentro, sentava-se para dar forma e csguadro à Repúbtica, que de repente nai'lcia, depois. 
quando revia c redigia as normas que ,,-iriam a formar a Constituição de 1K91, bem como 
quando o ministro Ounpos Salles se metia a redigir o decreto de organização da Justiça 
Federal, fundamentalmente, ambos, fedcrahsta~ de mão-çheia, tinham em mente as instituições 
norte-americanas, as quais acabaram nos servindo de total modelo, inclusive na organização do 
nosso Judiciário, donde a dualidade da Justiça e o Supremo à feição da Suprema Corte de lá, 
cabendo-lhe, como lhe couberam até o advento da atual Constituição, os dois contenciosos, a 
fim de garantir crure nós fi supremacia da Carta c das lelS federais. Sabiamenrc contam que o 
extraordinário em sentido lato é um instrumento em prol da Federação. 

Essa hü:;toriografia sofreria, em termos de competência institucional, visíveis 
mudanças com a criação do Superior Tribunal. Herdando o contencioso relativo ao recurso 
extraordinário em sentido restrito, a crença é a de que herdaHl rodo o contencioso 
,infraconstitucional, por isso haveria o Superior de se aprcsenmr aos corações e mentes como 
órgão de cUpula, não (; à toa que tenho aludido à dd de voútc, referência à Cortc francesa, 
como me seria lícito aludir a outras cortes européias, Vale dizer que hoje~ em boa verdade, o 
nosso modelo não é: inteiramente o nortc~americano, apro:ximamo-nos do europeu, onde se 
pontificam as liç:ôes memorandas de veneráyei.<; cortes consntucionais. Nào é de hoje que se 
reclama eRsa posição - a da corte constitucionaL Mesmo no Império} esperou~se que o Tribunal 
da épücat o Supremo Tribunal de Justiça~ substituísse o Poder l\{oderador, Ofido dos mais 
nobres e missào das maü, relevantes. Se quiserem um exemplo dos dias correntes> vejam o que 
fala a jmprensa: " .. , o tumulto institucional estará criado (conflito en!re Poderes), E teci que ser 
arbjtrado pelo STF,," (O Globo, 18.32002), De dissertação recentemente apresentada ao 
Cúrso de mestrado da Faculdade de Direito da UF~(G, o jovem c talentoso professor Femando 
Gonzaga Jayme tirou c~na conclusão: «A implementação de uma reforma do Poder Judiciário~ 



para ser eficaz, deve rer por objetivo a instituição de uma Jurisdição ConstituclOnal} com 
competência exclusiva para julgar às guestõcs constitucionais,.." 

Por não se tratar, as constitucionais. implícitas e explícitas, de esperanças vãs~ traídas 
e sem lógica, ê gue nelas no~ louvamos para entender que o atual sistema, delas resultame, novo 
e difereme, distingue o Supenor e~ ao f3%'::··10, toma-o o Tribuna] da convergência, 
representativo das Jusrjças comuns, de mda 3 magistratura brnsilelfí'L É-nos sobremanClfa 
honroso, em nome da Federação, assegorar, conforme a exprcsslv"a síntese de Pontes, "a 
inteire%a positiva, a validade~ à autoridade e a uniformidade de imerpretação (.,,) das ieJ$ 
fcderais'1

, dai algumas normas do art. 102 da Constituição já estarem a merecer uma omra 
leitura; caso, porém, isso nâo sc)a admissivel, espera-se com ansiedade o acolhuncnto, bem gue 
sem tardança, no Congresso NacÍonal, das nossas propostas, as saudadas e V111.ios~s sugestões 
do Superior, de forma que O habeas corpus orjginário só se legitimaria no caso de o tensa direta 
e dara, imediata e Jimpida, evidentemente não-refle;.;a e Certameme não-obliqua a preceito 
constíhlCionai, o .recurso ordinário seria exúnto e os pressupostos do recurso especial) do art. 
105, ficariam a cargo tão-só do Superior, Não é lícito se tenha o Superior como Tribunal de 
passagem (a matéria infraconstltucional deve nascer. descoyoh-er-:;e e morrer no Superior). 
P<:rdoem-mc, mas é um atentado à ordem natural, desperdício de ccmpo e de inteligência o 
habeas corpu!' de quatro graus. Impõe-se, também, Sé evitem anomalias como a de 
rejulgamento da questão federal fora das Suas salas habituais. 

Senhoras e Senhores: 
Este é um bom momento para se viver: momento de comprornissQs, quiçá mais de 

renovação que de assunção de nova promessa, reiteração de compromisso com a Justiça 
brasileira c com o Superior. ali e aqui em busca do tempo perdido. Vivendo aturdido pela 
impressão de que ainda não foi de todo decifrado, o Superior não tem deixado passar as 
oportunidades de expor O seu enigma c recordar o seu inconformismo. ('Todas as coisas já 
estão ditas", espalhei-as a folhas tantas e tantas deste pronunciamento, entretanto, recordando 
um fragmento de Cide, ''contO ningtlét!l esmta, i preciso recomeçar Jcmpre!!. 

Tamanho o compromisso, gue a labuta díária requerem il)uda. Sei que a terei dos 
meus amá "eis e prestigiosos Colegas, que me elegeram sCl,tUndo uma norma não-c::::crita, porém 
de valor maior que algumas escritas, de tal teor democrático 'luc se rf'..comendaria a sua adoção 
por todo o Judiciário brasileiro. Quero com eles dividir as tarefas: a de enf::,~andccer ainda mais a 
magistratura; a de aperfeiçoar' O Superior', dando-lhe perfeito corpo e a correspondente almíl> de 
maneira que tenha precisas competências, sem subterfúgios; 3 de gerir esta Casa e o Consc1ho 
da Justiça Fedemf. 

Mais de peno ajudar~me~á. o i\fInistro Edson Vidigat A'lui nos encontramos desde a 
instalação do Superior, antes, já nos achávamo:<, na mesma Seção, sustentando semelhanfes 
combates no extinto Federal de Recursos. Bom amigo e colega talentoso, o mar.lnhense Vidiga1, 
permitam-me o lnforma.lsmo~ não é só um ,urista, f 01 políuco, foi adminüarador e volta a sê-lo, 
f01 jomaI1:>u.éautordecontosepoemas.na...\ceu em Ca:-':Ias, onde também nasceu Gonçalves 
Dias1 que cantou1 como ninguém., as a>lsaíl brasil.eiras, encantando-nos: «P.:!inha terra tem 
patrnC1ra.."J onde canta () sabíá...", Voeê mesmo, Ci\ro Vidigal, escreveu que <1~ã mais segurança 
nas vontades.! há mais tlrmexa nos pas50s/ há mais certeza na esperança/ quando se volta a 
percor.rer/ itínecirios bem conhecidos;;. Não é que estamos convocados a percorrer o innecirio 
conhecido) o das coisas ditas c que ninguém escuta? Mas, há esperança - certeza na esperança. 
Esperemos! 

Os servidores desta Casa e os do Consetho da Justiça Federal terno em mim um 
amit,ro. Espero não lhes faltar e deles espero Gue não me faltem, 

Sou agradecido às saudações que me fori\m feitas: em nome do Tribunal, pelo 
Colega ,Ministro Garcia Viclr"a, em nome do M~nistétio Público, pela Doutora Dcb::a Curvcllo 
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Rocha, Sobprocuraclorn-GeraI da República, em nome da Ordem dos J\dvog.tJos do Brosil, 
pelo Presidente Rubens Approbato Machado, FOl'1lffi palavras de encher os olhos, dCLxando-os 
lacrimosos, palavras de contentar o coração, deixando-o reconhecido, Muito obrigadol 

Significativo momento e momento de recordação, havena, então, de recordar 
aqueJes tempos de I..avrns. as suas palmeiras c eternoS ipês, as !'uas escolas, o Aparecida dos 
meus estudos, a rua Umbcla, o bondinho ~ue ia e \'inha pela rua Direil'il, 1cvando c trazendo 
consigo as nOSSas ilusões, sem das já não se "i,'ja naquela epoca, são as Minas, de presença 
SU3Ye1 de que ninguém se esquece jamais, da liberdade ainda que tardia, oh! Minas Gerais, de 
mineiros, escreveram Drumond c Sabino. que esperam pela cor da fumaça e não dão passo 
maior que as pernas, e ha\~eria de me lembrar da 'l'urrna de 1966 da centenária Casa de Afonso 
Pena, entremeada ao .Ministério Públjco paulista, e não poderia deixar de me lembrar dos meus 
mestres e saudosos amigos Bilac Pinto e Leitão de Abreu, dos também saudosos bom irmão 
Ja1f1 timoneiro tio Norberto e polemista amigo Corbiniano, e como não haveria de me lembrar 
do Nicodemos e da Júlia, tudo começou com eles, viveram pouco e tão atarefados, que nem 
tiveram tempo para sonhar, se o tivessem, saberiam, em sonhos, ele, boiadeiro, que boiadeiro 
era um rei, laço firme e braço forte. e ela, costureira:, que ero uma ve;t, uma agulha e era uma ver. 
uma linha, uma e outra iam andando orgulhosas em casa daquela raínha. Em sonhos~ rei c 
rainha. Não forrun lidos em Vandré nem em Machado, nem poderiam ler sido. Viveram pouco, 
sim, todavia o bastante para contar um momão de outras histórias aos seus filhos. 

Mágico momento e momento de afirmação: em que recordei o passado sem 
nostalgia, embora ande triste, falei de males e de carência.,>, mas fald de virrudes; falci de 
esperança, de tempo p(>Jdido e de sua busca, enflm, não dcLxei de faJar de felicidade. tema 
recorrente e fundamental na história de todo o pensamento: quis, desse modo; faJar-Jhes da 
justiça como eterna virtude e perene vaior fundamental e haveria agora dc rrazcr à memória a 
imortal Jjçâo de RUl, a que aludia Lima Sobrinho em 1981 j logo ap6s a atitude de protesto do 
talentoso presidente da Ord<.'m dos Advogados, o hoje senador Bernardo Cabral, a de que o 
papel da ju;;tiça cmaior que o da própria legislação, ora, se a lei é justa, os juízes manterão a sua 
jU$tíça, se iniusta, corrigir-lhe..-ão o grave defeito, de nada aproveitam leis} não existindo quem as 
ampan:: contra abusos; He o amparo sobre todos essencial é o de uma Justiça tão alta no seu 
poder, quanto na sua missão, 'Ai temos as leis', dizia O 1:'1orentino. 'Mas quem lhes há de ter 
lTL.'io? Ninguém)!). Quis faiar-,lhes da nossa Justiça e da !<ua crise, da sua crise, mas da esperança 
de K1,aro, e haveria agora de recordar o <:Jue escreveu o presidente Luis Felipe Salomão l isto é, 
da atuaçào dos juízes. cuja imagem cumpre defendermos, depende a garantia de um dos pilares 
do regime democrático. Quis falar-lhes deste Tribunal; do seu papel e do \iCU relevante trabalho, 
C por que nào do de~:asfiossego com O seu próprio destino? Saibam que estamos atentos e 
vigilantes, procurando garantir a pureza do Estado dertíúcciticú de direito. A grandeza do 
Superior vem sendo reconhecida pelo uso das ferramentas in!;tirucionais de que dispôc, poucas, 
aguardamos por outras, a tim de assegurar bcn~ e evitar males, inclusive os que atingem a 
imagem da própria Justiça, Se não fui fcliz, perdoem~mc! Se entrei em rota de colisão com 
convicções alheias, não me ]C\'cm a mal. O que não mc seria líelto em crnír as minhas próprias 
convicções. i\ esperança é a de que as palavras serviram de alerta, que não seja preciso 
recomeçar scmpre~ já que falamos desde sempre, 

Estc bom momento para se vivcr) significativo momemo e momento de recordação, 
mágico momento L' momento de reafirmaçao, quero dedicá-lo à tão querida e sempre alcgre 
Adélia c aos nossos fdhús Guilherme e Pedro Henrique, grandcs: amigos - ao Guilherme, 
criança, quando os filmes estavam scmpre noS me!hore~ cinemas, ao 1)cdro Henrique~ criança, 
quando tudo era para sempre (é pra sempre, pai?) -, na espcranyll de que continuem assim tão 
alegres e tão amigos e companheiros como sempre foram. 



Sejamos f{)rtes~ trobalhemos enquanto temos 1ul. e yue s(;;iamos felizes, a felicidade é 
sobretudo luz! 

Declaro encerrada esta sessào, ·" cerrou-R<: a Sessão às dezoito horas c trinta minutos~ da qual 
cu/J 1"~ubcm Süfferl, Diretor-GemI da Sccretaria~ lavrei a presente Am, que vai assinada 
pelo Se, or Mjmstro Presidente do Tribunal. 1fIt 

._.·c~ ---/' 
,M:inistro Nilson Na"t$ 


